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Cidade da Beira, 01 de maio de 2011. 

 
 
 “Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de 
todos os homens.” (I Coríntios 15:19) 
“Ele não está aqui, mas ressuscitou.” (Lucas 24.6a) 
 
 
Olá família, irmãos e amigos, 
Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo! 
 
 
Estamos bem, continuamos no processo de adaptação á cultura e aos costumes do povo 
moçambicano, aqui na cidade da Beira. Estes últimos dias foram de intensas atividades, embora 
ainda não começamos efetivamente a dar aulas no Instituto Bíblico de Sofala. Fato que ocorrerá 
a partir da última semana de maio. 
 
CONSULTA DE EDUCADORES TEOLÓGICOS 
 

 
 
Os principais temas foram: Celebrando Diferenças: Edificando sobre as Semelhanças (Dr. 
Duane Elmer – USA), Usando a Música na Educação Teológica (Miss. Joyce Scott – África 
do Sul) e Ensino da Homilética (Dr. Steve Hardy – África do Sul). O IBS (Instituto Bíblico de 
Sofala) esteve representado através de seis pessoas (Pr. Josué Peixoto, Miss. Marliete Peixoto, 
Miss. Maura Juçá, Pr. Timóteo Wood, Miss. Daniel Allen e Pr. Alfredo Jolamo). Ali tivemos 
representados 16 países e várias etnias.  
 
 
INSTITUTO BÍBLICO SOFALA – IBS 
Temos participado toda quarta-feira do Culto de Comunidade do IBS. Ali temos nos entrosado 
com professores, alunos e funcionários. 
No próximo período (trimestre) do curso Básico em Teologia, Marliete estará lecionando duas 
disciplinas: Métodos de Estudos Bíblicos 1 e Doutrinas 2.  Já Josué, neste mesmo trimestre 
estará ensinando no curso Médio em Teologia a disciplina Doutrinas 2, e, no segundo semestre 
do curso de Bacharel em Teologia: Novo Testamento 3 e História da Igreja 1. Para tanto, 
temos reunido periodicamente com a Profª Maura Juçá Manoel, Diretora Pedagógica do 
Instituto, que tem nos dado todo apoio necessário. 
Recentemente, face as fortes chuvas, cerca de 25 metros  da parte lateral e de trás do muro do 
IBS caiu, atingindo parte da “casa de banho” (WC) do nosso vizinho. Logo, estamos dando um 
apoio na parte de Engenharia, como: orçamento, contrato de pessoal e acompanhamento dos 
serviços.  
 
 
 

Durante os dias 11 a 15 de abril participamos da 
Consulta de Educadores Teológicos promovido 
pela MIAF em parceria com a SIM (Serving in 
Mission), na cidade de Johannesburg, África do 
Sul. Foram dias de profundo crescimento espiritual, 
comunhão, reflexão e troca de experiências entre os 
participantes. São homens e mulheres 
comprometidos com o treinamento e capacitação de 
líderes da igreja Africana, na sua maioria, 
provenientes da região sul do continente. 
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IGREJA DE CRISTO UNIDA EM MOÇAMBIQUE (AMERICAN BOARD) 
Temos freqüentado regularmente esta igreja. Já nos reunimos com o Presidente desta 
denominação (Pr. Madeira) e traçamos as linhas mestres de um programa de treinamento 
básico para sua liderança com duração de 1 ano e meio, com início previsto para junho/2011, 
visando particularmente os líderes da região da Beira.  
Possivelmente a partir da segunda quinzena de maio, estaremos trabalhando junto à Paróquia 
da Manga, pastoreada interinamente pelo Pr. Madeira, onde pretendemos trabalhar na 
estruturação da escola bíblica dominical e ministério com casais.   
 
 
GRATIDÃO E MOTIVOS DE ORAÇÃO 
• Agradecemos a Deus pelo apoio recebido dos missionários da MIAF aqui na cidade da 

Beira, pelas orações e apoio da nossa igreja, dos mantenedores, dos amigos e dos nossos 
intercessores. 

• Pela viagem a África do Sul e oportunidade de participar daquele evento. Foi muito 
proveitoso! 

• Por mais um ano dia vida que Deus concedeu a Josué, completados aqui no campo 
missionário. 

• Continuem Orando por unção da parte de Deus sobre nossas vidas, por nossos filhos – 
suas vidas espirituais, emocionais e interesses pessoais, pela nossa manutenção financeira e 
por nossa saúde, que Deus nos preserve de contrairmos Malária e outras doenças; 

• Orem por mais professores para o Instituto Bíblico de Sofala.  
• Pelo nosso ministério junto ao Instituto Bíblico e á Igreja American Board.  
• Para que Deus complete o restante do dinheiro necessário para compra de um carro usado, 

que muito ajudará em nosso ministério, como também para que DEUS nos direcione para 
comprarmos o melhor dentro das necessidades e do orçamento disponível. 

 
Obrigado porque vocês “estão segurando as nossas cordas”, com orações, apoio financeiro, 
carinho e amor fraternal. 
 
Beijo no coração, 
Seus Missionários em África... 
Pr. Josué & Marliete Peixoto 
 
 
Skype: josue.marliete. 
E-mail:  josue_floresneto@hotmail.com 
Site: http://www.miaf.org.br 


